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1. Algemene toelichting 
 

Inleiding 

Voor u ligt de Jaarrekening van de Nederlandse Beugel Bond (NBB) over het boekjaar 2020. In dit 

document worden de gerealiseerde cijfers toegelicht en vergeleken met de cijfers over 2019 en de 

Begroting 2020.  

De jaarrekening is besproken in overleg met de Financiële Commissie op 10 september 2021 en haar 

verklaring en verslag zijn integraal in deze jaarrekening opgenomen. De verklaring zal op de ALV van 

18 oktober 2021 worden toelicht, waarna zal worden voorgesteld om de Jaarrekening 2020 vast te 

stellen. 

 

Terugblik op 2020 en eerder 

Na verschillende jaren waarin de NBB een financieel lastige tijd kende, kon het bestuur in de 

Jaarrekeningen van 2018 en 2019 al een positieve blik vooruitwerpen. Het bestuur is dan ook blij dat 

zij kan bevestigen dat deze positiviteit nog altijd terecht is. Vanaf eind 2018 zijn er verschillende 

stappen gezet om de financiën uitgebreider en daarmee transparanter te beheren en rapporteren. 

We zien dat dit door de verenigingen positief is ontvangen en we zullen dit dan ook blijven doen. 

Veel grote uitgaven uit het verleden zijn al afgestoten of stopgezet en de laatste twee (de 

beugelbollen en grote afschrijvingen) zien we na dit boekjaar ook niet meer terug. De defecte 

beugelbollen hebben we besloten in het geheel af te schrijven. Hoewel het nog niet helemaal 

uitgesloten is dat ze nog iets op kunnen leveren, zijn dit onzekere en sowieso relatief kleine 

bedragen. De afschrijvingen uit het verleden lopen na 2020 van ruim € 4.600 terug naar € 2.100 en 

na 2021 naar € 800. Dat betekent dat we onze uitgaven weer hoofdzakelijk kunnen gaan focussen op 

het zo effectief mogelijk vooruit helpen van onze beugelsport. 

Onvermeld kan natuurlijk niet blijven dat ook onze mooie sport is geraakt door de coronacrisis. 

Zowel de beugelaars, de verenigingen en de bond hebben die gelukkig goed doorstaan en op het 

moment van schrijven (juli 2021) zijn de vooruitzichten voor het nieuwe seizoen positief. Er is € 

3.600 euro uitgetrokken om de verenigingen te helpen en ook de verschillende overheidsregelingen 

hebben de verenigingen hierin geholpen. 

Ook aan de kant van de inkomsten zijn er nog zaken te verbeteren. Het bestuur is van mening dat er 

mogelijkheden onbenut blijven om gelden binnen te halen voor de beugelsport. De coronacrisis 

heeft helaas roet in het eten gegooid, waardoor deze mogelijkheden langer onbenut zijn gebleven 
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dan wenselijk was.  Maar de bond blijft zich, als straks het beugelen weer wordt opgestart, 

enthousiast inzetten om daar werk van te maken! 

Een van die plannen heeft echter al zijn vruchten afgeworpen en dat is een samenwerking met de 

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Zij hebben veel kennis over competities en alle 

aanverwante zaken en van deze (kosteloze!) samenwerking profiteren beide partijen. De TU/e helpt 

de bond met het slimmer samenstellen van de competitieprogramma’s en mogelijk nog andere 

projecten in de toekomst. Andersom vormen onze vraagstukken interessant studiemateriaal voor de 

betreffende vakgroep. 

 

Resultaat in 2020 

Na deze analyses komt dan datgene waarin men over het algemeen het meest geïnteresseerd is: het 

resultaat. We schrijven ondanks het coronajaar zwarte cijfers, wat concreet een positief resultaat 

geeft van €1.978,94 ten opzichte van een begroot overschot van € 3.300. Een mooi resultaat, zeker 

als gekeken wordt naar de hierboven genoemde omstandigheden. Ook kijkend naar de balans 

kunnen we tevreden zijn; ondanks de afgelopen zware jaren, staat de bond er financieel gezond 

voor. Een verdere toelichting van de jaarcijfers vindt u in Hoofdstuk 4. 

 

 

Toekomst 

Hoewel dit niet de geëigende plaats is om uitgebreid naar de toekomst te kijken (daarvoor hebben 

we het beleidsplan en de begroting), wil het bestuur toch een korte blik vooruitwerpen. Want de 

coronacrisis lijkt voor het grootste deel achter ons, helemaal in veilig vaarwater zitten we nog niet. 

De bond zal er dan ook haar uiterste best voor blijven doen om onze sport te helpen goed uit de 

crisis te komen. Hier past tevens een groot woord van dank aan NOC*NSF voor de uitstekende 

ondersteuning! 

Waar de beugelsport NOC*NSF ook voor mag danken is de nieuwe regeling voor de verdeling van de 

financiële middelen, waardoor er veel meer mogelijkheden ontstaan om de sport en de verenigingen 

te helpen. Vanaf 2022 kunnen we zo’n € 10.000 per jaar extra tegemoetzien, waarmee er veel voor 

de sport kan worden gedaan!  

Daarnaast heeft het bestuur ook nog verschillende andere plannen voor 2021 en verder. Zo wordt er 

gewerkt aan voorstellen om de steun aan onze verenigingen meer te richten op bepaalde 

activiteiten in plaats van algemene steun. Eveneens zal er worden gekeken hoe de beugelsport, ook 

in niet-financiële zin, in de breedte gesteund kan worden. Er wordt daarnaast gekeken naar ideeën 

om vrijwilligers op een passende manier te bedanken voor hun tomeloze inzet. Tot slot blijft een 
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kritische blik op onze inkomsten nodig en blijven we proberen om minder afhankelijk te worden van 

subsidies. 

 

Tot slot 

Via deze weg wil het bestuur graag alle vrijwilligers, verenigingen en beugelaars bedanken die hun 

steentje hebben bijgedragen om de bond te brengen waar zij nu is. Zonder hen was dit niet mogelijk 

geweest! Ondanks de vreemde tijd waarin we nu zitten met het coronavirus, zien wij de grote 

flexibiliteit en het doorzettingsvermogen van onze verenigingen om hier zo goed mogelijk mee om te 

gaan. Bij het schrijven van deze jaarrekening is er perspectief op een redelijk normale start van de 

competitie. Wij hopen snel weer terug te kunnen naar de ‘oude’ situatie! 

 

 

Marc van de Korput 

Penningmeester 

 

Eindhoven, 22 juli 2021 
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2. Allgemeine Erläuterung 
 

Vorwort 

Dies ist der Jahresabschluss der Nederlandse Beugel Bond (NBB) für das Geschäftsjahr 2020. In 

diesem Dokument werden die realisierten Zahlen erläutert und mit den Zahlen für 2019 und dem 

Budget verglichen. 

Der Jahresabschluss wurde am 10. September 2021 in Absprache mit dem Finanziellen Ausschuss 

erörtert, und seine Erklärung und sein Bericht wurden vollständig in diesen Jahresabschluss 

aufgenommen. Die Erklärung wird auf der Generalversammlung vom 18. Oktober 2021 erläutert. 

Anschließend wird vorgeschlagen, den Jahresabschluss 2020 zu genehmigen. 

 

Rückblick auf 2020 und früher 

Nach mehreren Jahren, in denen es die NBB eine finanziell schwierige Zeit hatte, konnte der 

Vorstand in die Jahresabschlüssen 2018 und 2019 bereits einen vorsichtig positiven Ausblick geben. 

Der Vorstand freut sich daher, bestätigen zu können, dass diese positive Einstellung gerechtfertigt 

ist. Ab Ende 2018 wurden verschiedene Schritte unternommen, um die Finanzen umfassender und 

damit transparenter zu verwalten und zu berichten. Wir sehen, dass dies von den Verbänden positiv 

aufgenommen wurde und werden dies auch weiterhin tun. 

Viele große Ausgaben aus der Vergangenheit wurden bereits veräußert oder eingestellt und die 

letzten beiden (die Bügelkugeln und die große Abschreibungen) werden nach diesem Geschäftsjahr 

nicht mehr zurückkommen. Wir haben uns entschlossen, die defekten Bügelkugeln komplett 

abzuschreiben. Es ist zwar nicht ganz auszuschließen, dass sie noch etwas einbringen können, aber 

das sind sowieso unsichere und relativ kleine Beträge. Die Abschreibungen aus der Vergangenheit 

werden von über 4.600 € auf 2.100 € nach 2020 und auf 800 € nach 2021 sinken. Damit können wir 

unsere Ausgaben wieder darauf konzentrieren, unseren Bügelsport bestmöglich zu unterstützen. 

Es kann natürlich nicht unerwähnt bleiben, dass auch unser schöner Sport von der Coronakrise 

betroffen ist. Zum Glück haben die Bügler, die Vereine und der Bund es gut bestanden und zum 

Zeitpunkt des Schreibens (Juli 2021) sind die Aussichten für die neue Saison positiv. 3.600 € wurden 

für die Vereine bereitgestellt und auch die verschiedenen staatlichen Maßnahmen haben den 

Vereinen geholfen. 

Auch auf der Einnahmenseite gibt es noch Verbesserungspotenzial. Der Vorstand ist der Ansicht, 

dass Möglichkeiten zur Beschaffung von Mitteln für den Bügelsport ungenutzt bleiben. Leider hat die 

Coronakrise einen Strich durch die Rechnung gemacht, wodurch diese Möglichkeiten länger als 
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gewünscht ungenutzt geblieben sind. Aber der Bund wird mit Begeisterung weiterarbeiten, wenn 

wieder mit Bügeln begonnen wird! 

Einer dieser Pläne hat jedoch bereits Früchte getragen, und zwar eine Zusammenarbeit mit der 

Technischen Universität Eindhoven (TU/e). Sie haben viel Wissen über Wettbewerbe und alle damit 

verbundenen Sache und beide Seiten profitieren von dieser (kostenlosen!) Zusammenarbeit. Die 

TU/e hilft den Bund mit einer smarteren Zusammensetzung der Wettbewerbsprogramme und 

eventuell weiteren Projekten in der Zukunft. Umgekehrt bilden unsere Ausgaben interessantes 

Studienmaterial für den jeweiligen Fachbereich. 

 

Ergebnis im Jahr 2020 

Nach diesen Analysen das, woran man im Allgemeinen am meisten interessiert ist: das Ergebnis. 

Trotz des Corona-Jahres schreiben wir schwarze Zahlen, was ein konkretes positives Ergebnis von 

1.978,94 € gegenüber einem budgetierten Überschuss von 3.300 € ergibt. Ein schönes Ergebnis, vor 

allem wenn man sich die oben genannten Umstände anschaut. Auch mit Blick auf die Bilanz können 

wir zufrieden sein; trotz der schwierigen Jahre ist der Bund finanziell gesund. Eine weitere 

Erläuterung der Jahreszahlen findet sich in Kapitel 4. 

 

Zukunft 

Obwohl dies nicht der geeignete Ort ist, um einen umfassenden Blick in die Zukunft zu werfen (wir 

haben den politischen Plan und das Haushaltsplan dafür), möchte der Vorstand dennoch einen 

kurzen Blick nach vorne werfen. Da die Corona-Krise zum größten Teil hinter uns zu liegen scheint, 

befinden wir uns noch nicht ganz in sicheren Gewässern. Der Bund wird daher weiterhin alles 

daransetzen, unserem Sport zu einem guten Weg aus der Krise zu verhelfen. Dazu gehört auch ein 

großes Dankeschön an NOC*NSF für die hervorragende Unterstützung! 

Was der Bügelsport NOC*NSF auch verdanken kann, ist die neue Verteilung der finanziellen Mittel, 

die viele weitere Möglichkeiten schafft, dem Sport und den Vereinen zu helfen. Ab 2022 dürfen wir 

uns über 10.000 € extra pro Jahr freuen, mit denen viel für den Sport getan werden kann! 

Darüber hinaus hat der Vorstand noch einige andere Pläne für 2021 und darüber hinaus. So werden 

beispielsweise Vorschläge gemacht, die Unterstützung unserer Verbände stärker auf spezifische 

Aktivitäten als auf die allgemeine Unterstützung zu konzentrieren. Es wird auch untersucht, wie der 

Bügelsport auch im nicht-finanziellen Sinne breit unterstützt werden kann. Auch Ideen für einen 

passenden Dank an Freiwillige für ihren unermüdlichen Einsatz werden geprüft. Schließlich bleibt ein 

kritischer Blick auf unsere Einnahmen notwendig und wir versuchen weiterhin, unabhängiger von 

Subventionen zu werden. 
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Schließlich 

Auf diese Weise möchte sich der Vorstand bei allen Freiwilligen, Vereine und Bügler bedanken, die 

dazu beigetragen haben, den Bund dahin zu bringen, wo er heute ist. Ohne sie wäre das nicht 

möglich gewesen! Trotz der fremden Zeit, in der wir uns jetzt mit dem Coronavirus befassen, sehen 

wir die große Flexibilität und Ausdauer unserer Vereine, um so gut wie möglich damit umzugehen. 

Bei der Erstellung dieses Jahresabschlusses besteht die Aussicht auf eine Wiedereröffnung unserer 

Bügelbahnen. Wir hoffen, bald in die "alte" Situation zurückkehren zu können! 

 

 

Marc van de Korput 

Schatzmeister 

 

Eindhoven, 22. Juli 2021 
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3. Bestuursverklaring en vaststelling 
Het bestuur van de Nederlandse Beugel Bond heeft deze Jaarrekening 2020 vastgesteld in haar 

vergadering van 22 juli 2021. 

Vanwege de bijzondere omstandigheden rondom het corona-virus heeft de Algemene 

Ledenvergadering die normaal in mei of juni wordt gehouden dit jaar plaatsgevonden op 18 oktober 

2021. Tijdens deze vergadering heeft de ledenvergadering deze Jaarrekening 2020 vastgesteld. 

Door ondertekening van deze Jaarrekening verklaren de bestuursleden van de Nederlandse Beugel 

Bond dat alle ontvangen gelden aan de daarvoor bestemde doelen zijn besteed. 

 

 

 

 

……………………………………………  …………………………………………… 

R.G.H.S. Geelen     M.P.J.W. van de Korput 

Voorzitter      Penningmeester 

 

 

 

 

……………………………………………  …………………………………………… 

J.L.T.M. Hoeijmakers    T.M. Geenen 

Secretaris      Bestuurslid 
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4. Verslag en verklaring Financiële Commissie 

4.1. Verslag van de Financiële Commissie van de NBB inzake de 

Jaarrekening 2020 
 

Op het moment van verzenden van deze Jaarrekening is het verslag van de Financiële 

Commissie nog niet ontvangen. 
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[Pagina 2 van het verslag van de Financiële Commissie] 
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4.2. Verklaring van de Financiële Commissie van de NBB inzake 

de Jaarrekening 2020 
 

Op vrijdag 10 september 2021 heeft de Financiële Commissie met de penningmeester dhr. Van de 

Korput de Jaarrekening en de onderliggende stukken en administratie besproken. De commissie 

heeft een goed inzicht gekregen in de financiële resultaten van de NBB en alle vragen zijn naar 

tevredenheid beantwoord. 

Verder is zij van mening dat de Jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële situatie van 

de bond en zij is dan ook tevreden met het verslag. Het verslag is opgesteld volgens de daarvoor 

geldende RJk-Richtlijn C1. 

De commissie heeft kunnen constateren dat de Nederlandse Beugel Bond alle ontvangen gelden aan 

de daarvoor bestemde doelen heeft besteed. 

 

 

Ospel, 10 september 2021 

 

 

…………………………………………… 

A.H.M. van Deursen 

Voorzitter 
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5. Jaarcijfers en toelichting 

5.1. Balans per 31 december 2020 - Activa 
Hieronder staat een overzicht van de Activa op de balans. Een toelichting is te vinden vanaf blz. 18. 

 

 

 31-12-2020  31-12-2019 
      

      

Inventaris 30.953,55   30.953,55  

Afschrijving inventaris 26.680,08   22.059,31  

INVENTARIS  4.273,47   8.894,24 
      

VOORRAAD  2.417,63   4.930,95 
      

Debiteuren 5.756,50   220,00  

Te ontvangen kosten 2,55   104,65  

Vooruitbetaalde kosten 224,96   224,96  

VLOTTENDE ACTIVA  5.984,01   549,61 
      

Kas algemeen 203,09   203,09  

Rekening-Courant Rabobank 373,31   634,88  

Bedrijfsspaarrekening Rabobank 19.600,00   19.000,18  

SNS Zakelijk Sparen 40.063,03   40.044,18  

LIQUIDE MIDDELEN  60.239,43   59.882,33 
      

TOTAAL ACTIVA  72.914,54   74.257,13 
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5.2. Balans per 31 december 2020 - Passiva 
Hieronder staat een overzicht van de Passiva op de balans. Een toelichting is te vinden vanaf blz. 20. 

 

 

*Na verwerking voorgestelde  31-12-2020 
 

31-12-2019 

resultaatbestemming      

      

      

Algemene reserve 35.140,33   34.908,20  

Continuïteitsreserve 9.250,00   9.000,00  

Bestemmingsreserve: ondersteuning 
 beugelbanen 

21.356,21   21.356,21  

Bestemmingsreserve:  
 Stimuleringsprogramma 

1.496,81   0,00  

EIGEN VERMOGEN  67.243,35   65.264,41 
      

Voorziening onderhoud website 0,00   0,00  
VOORZIENINGEN  0,00   0,00 

      

LANG VREEMD VERMOGEN  0,00   0,00 
      

Crediteuren 1.876,46   349,77  

Te betalen kosten 494,73   295,75  

Vooruitontvangen kosten 3.300,00   6.600,00  

KORT VREEMD VERMOGEN  5.671,19   7.245,52 
      

TOTAAL PASSIVA  72.914,54   74.257,13 
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5.3. Bilanz 31. Dezember 2020 - Aktiva 
Hier finden Sie eine Übersicht über die Aktiva in der Bilanz. Eine Erläuterung finden sie ab Seite 18. 

 

 

 31-12-2020  31-12-2019 
      

      

Inventar 30.953,55   30.953,55  

Abschreibung Inventar 26.680,08   22.059,31  

INVENTAR  4.273,47   8.894,24 
      

VORRÄTE  2.417,63   4.930,95 
      

Debitoren 5.756,50   220,00  

Zu empfangen Kosten 2,55   104,65  

Voraus bezahlte Kosten 224,96   224,96  

UMLAUFVERMÖGEN  5.984,01   549,61 
      

Kasse Allgemein 203,09   203,09  

Girokonto Rabobank 373,31   634,88  

Sparkonto Rabobank 19.600,00   19.000,18  

Sparkonto SNS-Bank 40.063,03   40.044,18  

FLÜSSIGE MITTEL  60.239,43   59.882,33 
      

AKTIVA GESAMT  72.914,54   74.257,13 

 

 

 

  



   
Nederlandse Beugel Bond 

Baarloseweg 11A 
5988 NL Helden 

info@beugelen.nl 
www.beugelen.nl 

KvK: 40175215 
 

18 oktober 2021 Jaarrekening 2020 16/44 

5.4. Bilanz 31. Dezember 2020 - Passiva 
Hier finden Sie eine Übersicht über die Passiva in der Bilanz. Eine Erläuterung finden sie ab Seite 20. 

 

 

*Nach Einbeziehung der vor-  31-12-2020 
 

31-12-2019 

geschlagenen Gewinnverwendung      

      

      

Allgemeine Reserve 35.140,33   34.908,20  

Kontinuitätsreserve 9.250,00   9.000,00  

Rücklage: Unterstützung 
 Bügelbahnen 

21.356,21   21.356,21  

Rücklage: Stimulierungsprogramm 1.496,81   0,00  

EIGENKAPITAL  67.243,35   65.264,41 
      

Rückstellung: Unterhalt Website 0,00   0,00  
RÜCKSTELLUNGEN  0,00   0,00 

      

LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN  0,00   0,00 
      

Kreditoren 1.876,46   349,77  

Zu zahlen Kosten 494,73   295,75  

Voraus empfangen Kosten 3.300,00   6.600,00  

KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN  5.671,19   7.245,52 
      

PASSIVA GESAMT  72.914,54   74.257,13 
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5.5. Balans – Toelichting algemeen 
 

Voor een algemene toelichting van de balansposten, zie Bijlage 1 op pagina 38. 

 

Liquiditeit 

Om aan haar betalingsverplichtingen op de korte termijn te voldoen, is het belangrijk dat de bond 

over voldoende liquide middelen beschikt. De zogeheten liquiditeitsratio geeft hier een indicatie 

van. De ratio wordt als volgt berekend: (Vlottende Activa + Liquide Middelen) / Kort Vreemd 

Vermogen. Dit geeft een ratio van 12, waar een getal groter dan 1 wenselijk wordt geacht. Dit geeft 

aan dat de bond ruimschoots in staat is om op de korte termijn aan haar verplichtingen te kunnen 

voldoen. 

 

Solvabiliteit 

De solvabiliteit geeft een indicatie van de financiële gezondheid van een organisatie en wordt 

berekend door het totale Eigen Vermogen te delen door het balanstotaal. De bond heeft een 

solvabiliteitsratio van 0,92, wat aangeeft dat zij voor het overgrote deel uit eigen middelen is 

gefinancierd en weinig afhankelijk is van schuldeisers. 

 

Financiering activa 

De inventaris en voorraden zijn gefinancierd uit eigen vermogen en de overige activa door kort 

vreemd vermogen en eigen vermogen. Dit geeft aan dat de vereniging er in dit aspect financieel 

goed voorstaat en vrijwel niet afhankelijk is van derden. 
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5.6. Balans - Toelichting activa 

 

Inventaris 

Aanschafwaarde Afschrijvingen Boekwaarde 

01-01-2020 t/m 2019 01-01-2020 

30.953,55 22.059,31 8.894,24 

 

Investeringen Afschrijvingen  Aanschafwaarde Afschrijvingen Boekwaarde 

2020 2020  31-12-2020 t/m 2020 31-12-2019 

0,00 4.620,77  30.953,55 26.680,08 4.273,47 

 

In 2020 en 2021 zullen de laatste afschrijvingstermijnen zijn van grotere investeringen in het 

verleden, waardoor het jaarlijkse afschrijvingsbedrag sterk kleiner zal worden (rond € 800). 

De boekwaarde bestaat voor € 3.967,19 uit investeringen in de website en voor € 306,28 uit IT-

materialen. 

 

Voorraad 

Beschrijving Boekwaarde 
31-12-2020 

Boekwaarde  
01-01-2020 

Beugelbollen 0,00 2.611,40 

ICT-materialen 719,55 719,55 

Boeken 1.600,00 1.600,00 

Speldjes 123,08 0,00 

   

Totaal 2,417,63 4,930,95 

 

Sinds enkele jaren worden via de NBB beugelbollen aan de verenigingen verkocht om op die manier 

leveringszekerheid te garanderen. Bij de nieuwste levering bleken hier fabricagefouten in te zitten 

waardoor deze na gebruik snel kapotgingen. De schadeloosstelling van de afnemers en afschrijving 

van de defecte bollen zijn al in 2019 geboekt. In de begroting over 2020 was al rekening gehouden 

met de afschrijving van de overige voorraad bollen en die is dan ook zoals gepland doorgevoerd. 

Gezien de ontwikkelingen buiten de bond is er op dit moment geen noodzaak (meer) om 

leveringszekerheid te verzorgen. Voorts is het bestuur van mening dat het verkopen van 
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beugelbollen (of overige -materialen) ten principale niet tot haar kerntaken behoort. Er is dan ook 

besloten om na afhandeling van deze zaak geen nieuwe initiatieven meer te nemen op dit gebied. 

De ICT-materialen betreffen de sticks voor het LiveScore-systeem van de NBB. 

De boeken betreffen de twee werken over de beugelsport van Jan Klerken uit 2007 en 2018. Het 

bestuur heeft de ambitie om deze boeken prominenter onder de aandacht te gaan brengen om zo 

de verkoop en bekendheid van deze boeken te stimuleren. 

 

Vlottende activa 

Beschrijving Boekwaarde 
31-12-2020 

Boekwaarde  
01-01-2020 

Debiteuren 5.756,50 220,00 

Te ontvangen kosten 2,55 104,65 

Vooruitbetaalde kosten 224,96 224,96 

   

Totaal 5.984,01 549,61 

 

Dit betreft enkele posten die overlopen naar 2021. De post ‘Debiteuren’ is wat groter dan 

gebruikelijk, dit heeft ermee te maken dat facturen die aan het einde van het kalenderjaar waren 

verstuurd op 31 december nog niet allemaal waren voldaan. 

 

Liquide middelen 

Beschrijving Boekwaarde 
31-12-2020 

Boekwaarde  
01-01-2020 

Kas algemeen 203,09 203,09 

Rekening-courant Rabobank 373,31 634,88 

Spaarrekening Rabobank 19.600,00 19.000,18 

Spaarrekening SNS-bank 40.063,03 40.044,18 

   

Totaal 60.239,43 59.882,33 

 

De Rabobank is hoofdbankier van de NBB, daarnaast loopt er ook nog een rekening bij SNS-bank. 

Hoewel de rentes op dit moment erg laag zijn, is het bestuur niet van plan om deze gelden op 

andere plaatsen onder te brengen waar zij mogelijk meer renderen, maar er ook meer risico wordt 

gelopen.  
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5.7. Balans - Toelichting passiva 
 

Eigen Vermogen 

Beschrijving Boekwaarde  
31-12-2020 

Boekwaarde 
01-01-2020 

Algemene Reserve 35.140,33 34.908,20 

Continuïteitsreserve 9.250,00 9.000,00 

Bestemmingsreserve: 
 ondersteuning beugelbanen 

21.356,21 21.356,21 

Bestemmingsreserve: 
 Stimuleringsprogramma 

1.496,81 0,00 

   

Totaal 67.243,35 65.264,41 

 

Om een duidelijker inzicht te krijgen in het Eigen Vermogen van de NBB, heeft het bestuur besloten 

om enkele posten uit te splitsen. In bovenstaande tabel is de voorgestelde resultaatbestemming (zie 

blz. 37) reeds doorgevoerd. 

 

Algemene Reserve 

Een potje dat de bond achter de hand houdt voor onvoorziene grote uitgaven of om mindere jaren 

mee op te vangen. Een deel van het positieve resultaat van dit boekjaar hieraan toegevoegd. 

 

Continuïteitsreserve 

Als grondslag voor dit bedrag wordt aangehouden een kwart van de lasten zoals begroot voor het 

boekjaar 2021. 

 

Bestemmingsreserve ‘Ondersteuning beugelbanen’ 

Dit is bedoeld als ondersteuning voor de aanleg van nieuwe beugelbanen. Er is de laatste jaren geen 

of weinig gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. In overleg met de leden gaat het bestuur kijken 

hoe hier in de toekomst meer bekendheid aan kan worden gegeven en wordt deze regeling als 

geheel een keer tegen het licht gehouden. 
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Bestemmingsreserve ‘Stimuleringsprogramma’ 

Dit is een reserve om in financieel moeilijke jaren niet te hoeven korten op de bedragen die naar de 

verenigingen gaan in het kader van het Stimuleringsprogramma. Richtlijn voor de grootte van deze 

reserve is 30% van het jaarlijkse bedrag. Daarmee is er genoeg achter de hand om gedurende een 

periode van enkele jaren tekorten aan te vullen. 

 

Voorzieningen 

Beschrijving Boekwaarde 
31-12-2020 

Boekwaarde  
01-01-2020 

Vergoeding defecte beugelbollen 0,00 1.747,20 

   

Totaal 0,00 1.747,20 

 

Op pagina 18 is reeds geschetst hoe de kwestie rondom de defecte beugelbollen is afgehandeld. 

Voor de schadeloosstelling van de afnemers was bovenstaande voorziening opgenomen. Dit is in 

2020 helemaal afgewerkt, waarmee deze voorziening niet meer nodig is vanaf 2021. 

 

Lang vreemd vermogen 

De bond heeft op dit moment geen lang vreemd vermogen. 

 

Kort vreemd vermogen 

Beschrijving Boekwaarde  
31-12-2020 

Boekwaarde 
01-01-2020 

Crediteuren 1.876,46 349,77 

Te betalen kosten 494,73 295,75 

Vooruitontvangen kosten 3.300,00 6.600,00 

   

Totaal 5.671,19 7.245,52 

 

Dit betreft enkele posten die overlopen naar 2021. Inmiddels zijn deze allemaal afgehandeld, met 

uitzondering van de Vooruitontvangen kosten.   
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5.8. Resultatenrekening 2020 
Een toelichting op onderstaande Resultatenrekening is te vinden vanaf pagina 24. 

  Realisatie  
 

Begroting   Realisatie 

  2020   2020   2019 

BATEN                  

Algemene Contributie  8.040,00   8.370,00   8.245,00 

Opbrengsten Competities  3.635,00   3.680,00   3.520,00 

Bijdrages NK  324,00   350,00   360,00 

Subsidies NOC*NSF  16.208,00   16.200,00   16.208,00 

Overige Subsidies  3.300,00   3.300,00   3.300,00 

Donaties  16.007,50   11.000,00   10.595,00 

Sponsoring en Advertenties 0,00   0,00   0,00 

Opbrengsten uit Verkopen 0,00   0,00   187,37 

Rente  2,55   50,00   63,88 

Overige Opbrengsten  133,01   0,00   643,62 

         

TOTAAL BATEN  47.650,06   42.950,00   43.122,87 

         

LASTEN                  

Algemene Kosten  11.996,81   12.300,00   12.894,46 

Promotie Beugelsport  849,32   1.500,00   478,15 

Wedstrijden en Activiteiten 5.611,99   3.670,00   3.335,92 
Baanmeesters en 
 Opleidingen 

2.398,14   2.590,00   3.472,72 

Verenigingen, Banen & 
 Techniek 

14.934,28   10.840,00   10.602,25 

Website en ICT  2.430,01   1.300,00   1.585,58 

Externe Ondersteuning  0,00   0,00   0,00 

Afschrijvingskosten  7.450,57   7.200,00   5.174,54 

Inventariskosten  0,00   0,00   0,00 

Overige Kosten  0,00   250,00   1.941,95 

         

Inkoop Beugelmaterialen  0,00   0,00   0,00 

Overige Inkoopkosten  0,00   0,00   0,00 

         

TOTAAL LASTEN  45.671,12   39.650,00   39.485,57 

         

RESULTAAT  1.978,94   
3.300,00   

3.637,30 
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5.9. Erfolgsrechnung 2020 
Eine Erläuterung dieser Erfolgsrechnung finden Sie ab Seite 24. 

  Rechnung  
 

Haushaltsplan   Rechnung 

  2020   2020   2019 

EINNAHMEN                  

Mitgliedsbeiträge  8.040,00   8.370,00   8.245,00 

Erträge Ligen  3.635,00   3.680,00   3.520,00 

Beiträge NM  324,00   350,00   360,00 

Subventionen NOC*NSF  16.208,00   16.200,00   16.208,00 

Übrige Subventionen  3.300,00   3.300,00   3.300,00 

Spenden  16.007,50   11.000,00   10.595,00 

Sponsoring und Anzeige 0,00   0,00   0,00 

Erträge aus Verkauf 0,00   0,00   187,37 

Zinsen  2,55   50,00   63,88 

Übrige Erträge  133,01   0,00   643,62 

         

GESAMT  47.650,06   42.950,00   43.122,87 

         

AUSGABEN                  

Allgemeine Ausgaben  11.996,81   12.300,00   12.894,46 

Promotion Bügelsport  849,32   1.500,00   478,15 

Wettbewerben und Aktivitäten 5.611,99   3.670,00   3.208,81 

Bahnmeister und Ausbildungen 2.398,14   2.590,00   3.472,72 

Vereine, Bahnen & Technik 14.934,28   10.840,00   10.729,36 

Website und ICT  2.430,01   1.300,00   1.585,58 

Externe Unterstützung  0,00   0,00   0,00 

Abschreibungen  7.450,57   7.200,00   6.921,74 

Inventarkosten  0,00   0,00   0,00 

Übrige Ausgaben  0,00   250,00   194,75 

         

Einkauf Bügelmaterialien  0,00   0,00   0,00 

Übrige Einkaufskosten  0,00   0,00   0,00 

         

GESAMT  45.671,12   39.650,00   39.485,57 

         

ERGEBNIS  1.978,94   
3.300,00   

3.637,30 
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5.10. Toelichting op de resultatenrekening 
Zoals reeds beschreven in de Algemene Toelichting, schrijft de NBB na een aantal ‘(diep)rode’ jaren 

voor het tweede jaar op rij zwarte cijfers. Er is een resultaat behaald van € 1.979 ten opzichte van 

een begroot resultaat van 3.300. Ondanks corona kijkt het bestuur terug op een boekjaar dat met 

een aantal plussen en minnen toch een positief resultaat heeft opgeleverd. Het voorstel van het 

bestuur is om conform de aangenomen voorstellen in de ALV van 5 oktober 2020 een 

bestemmingsreserve ‘Stimuleringsprogramma’ in het leven te roepen en het overige resultaat toe te 

voegen aan de Continuïteitsreserve en de Algemene Reserve (zie pagina 37).  

In de paragrafen 4.8 en 4.9 worden op de verschillende posten toelichtingen gegeven. Een algemene 

beschrijving van de verschillende posten vindt u in Bijlage 2 op pagina 41. 

 

Baten 

Aan de batenkant is er één significante afwijking van de begroting en dat is de post ‘Donaties’ waar 

ruim vijfduizend euro meer is binnengekomen dan begroot. In totaal is er € 4.700 meer 

binnengekomen dan begroot. Enkele andere bijzonderheden: 

- De lichte ledenterugloop en de daaraan gekoppelde teruglopende inkomsten.  

- De rente over het spaargeld is teruggelopen van € 64 naar € 3. 

 

Lasten 

Aan de zijde van de lasten zijn iets grotere fluctuaties te zien, wat resulteert in € 6.021 meer 

uitgegeven dan begroot (en € 1.014 meer als wordt gecorrigeerd voor de hierboven genoemde 

donaties). De grootste oorzaak van deze afwijking is dat er € 3.600 aan coronasteun naar de 

verenigingen is gegaan. Daarnaast zijn er vrijwilligers gevonden om het bestuur en de commissies te 

ondersteunen, waardoor er meer activiteiten ontplooid zijn. Overige bijzonderheden zijn: 

- Door corona zijn er veel activiteiten niet doorgegaan, waardoor minder kosten zijn gemaakt. 

- De laatste voorraad beugelbollen is (zoals begroot) afgeschreven.  
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5.11. Toelichting op de baten 
 

Algemene Contributie 

Beschrijving Realisatie 
2020 

Begroting 
2020 

Realisatie 
2019 

Verenigingscontributie 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Ledencontributie Seniorleden 5.575,00 5.900,00 5.775,00 

Ledencontributie Jeugdleden 65,00 70,00 70,00 

    

Totaal 8.040,00 8,370,00 8.245,00 

 

Hier valt op te merken dat de binnengekomen gelden vanuit de verenigingen en de leden iets lager 

liggen dan begroot en dan in 2019; waar uit was gegaan van een klein plusje zien we een lichte 

daling. Dit is een van de zaken die het bestuur scherp op het netvlies heeft staan, omdat deze 

ledenterugloop een van de grootste bedreigingen vormt voor onze beugelsport en haar 

verenigingen. 

 

Opbrengsten competities 

Beschrijving Realisatie 
2020 

Begroting 
2020 

Realisatie 
2019 

Teamcontributie Avondcompetitie 2.480,00 2.720,00 2.640,00 

Teamcontributie BoB-competitie 440,00 480,00 480,00 

Teamcontributie Middagcompetitie 440,00 480,00 400,00 

Teamcontributie Jeugdcompetitie 0,00 0,00 0,00 

Boetes 275,00 0,00 0,00 

    

Totaal 3.635,00 3.680,00 3.520,00 

 

Ook hier is helaas te zien dat er enkele teams minder deelnemen aan de competities dan in het 

vorige jaar, waar ook corona heeft meegespeeld in het aantal opgaves. Het bestuur is en blijft met 

de deelnemers in gesprek om de deelname aan de competities te stimuleren. 
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Bijdrages NK 

Beschrijving Realisatie 
2020 

Begroting 
2020 

Realisatie 
2019 

Inschrijfgelden deelnemers 324,00 350,00 360,00 

    

Totaal 324,00 350,00 360,00 

 

Het aantal deelnemers is dit jaar in lijn met wat was verwacht. Dit is het laatste NK geweest in deze 

vorm, vanaf 2022 wordt er gewerkt met een nieuwe opzet (die zou al worden gebruikt voor de editie 

van 2021, maar die is vanwege corona niet doorgegaan). De bedoeling is om met de nieuwe opzet 

meer deelnemers te trekken en het toernooi als geheel aantrekkelijker te maken. 

 

Subsidies 

Beschrijving Realisatie 
2020 

Begroting 
2020 

Realisatie 
2019 

Subsidies NOC*NSF    

1.1 – Sportbonden 
Algemeen Functioneren 

16.208,00 16.200,00 16.208,00 

Overige subsidies NOC*NSF    

Overige subsidies 3.300,00 3.300,00 3.300,00 

    

Totaal 19.508,00 19.500,00 19.508,00 

 

Er wordt binnen NOC*NSF gesproken over de zogeheten ‘Sportagenda 2021+’, waarin de doelen en 

richting van NOC*NSF worden herijkt. Dit heeft ook (positieve) gevolgen voor de bedragen die de 

NBB jaarlijks ontvangt. Voor 2020 en 2021 blijven die nog onveranderd, maar voor de jaren daarna 

gaat dit bedrag omhoog naar ongeveer € 26.000. Dit geeft veel extra mogelijkheden voor onze 

beugelsport. 

Verder is er door het ‘Fonds voor Cultuurparticipatie’ een meerjarensubsidie toegekend ter waarde 

van € 9.900,= voor het opzetten en uitvoeren van een cursus voor onze baanmeesters (de 

scheidsrechters in de beugelwereld). Dit biedt de mogelijkheid om de cursus op grote schaal aan te 

bieden, waarmee er veel beugelaars kunnen worden opgeleid. De cursus wordt positief ontvangen 

en via deze weg dan ook een warm woord van dank aan de leden van de commissie ‘Spel en 

Opleiding’. Deze subsidie loopt over de jaren 2019, 2020 en 2021. 
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In een meer algemeen woord over subsidies hecht het bestuur er belang aan te vermelden dat zij 

zich ervan bewust is dat de bond voor een (te) significant deel van de begroting afhankelijk is van 

subsidies. In de begrotingen blijft hier kritisch naar gekeken worden. 

 

Donaties 

Beschrijving Realisatie 
2020 

Begroting 
2020 

Realisatie 
2019 

Vrijwilligersinzet (uren) 13.945,00 11.000,00 10.595,00 

ICT 0,00 0,00 0,00 

Kennis (uren) 2.062,50 0,00 0,00 

    

Totaal 16.007,50 11.000,00 10.595,00 

 

De beugelbond draait volledig op vrijwilligers die daarvoor alleen onkostenvergoedingen ontvangen. 

Deze post geeft een indruk van de ureninzet (aantal uren x € 5,00) van deze vrijwilligers. Aan de 

lastenkant is eenzelfde totaalbedrag (verspreid over verschillende posten) opgenomen. 

Uit de samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven is dit jaar een eerste project 

voortgevloeid, dat kosteloos is uitgevoerd voor de NBB. Hetzelfde bedrag is ook als kostenpost 

opgenomen aan de lastenkant. 

 

Sponsoring en Advertenties 

Op dit moment worden er geen gelden binnengehaald door sponsoring en advertenties, waar de 

bond denkt dat hier zeker wel mogelijkheden voor zijn. Het bestuur streeft ernaar om dit in 2021 op 

te pakken, maar met de situatie op het moment van schrijven indachtig (de coronacrisis), is dit niet 

het makkelijkste moment om nieuwe sponsoren of adverteerders te werven. 

 

Opbrengsten uit verkopen 

Beschrijving Realisatie 
2020 

Begroting 
2020 

Realisatie 
2019 

Verkoop beugelbollen 0,00 0,00 157,32 

Overige verkoopopbrengsten 0,00 0,00 30,05 

    

Totaal 0,00 0,00 187,37 
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De door de bond in 2017 aangekochte beugelbollen zijn in 2019 verkocht aan verschillende 

afnemers. Vrij snel daarna is gebleken dat de kwaliteit van deze levering slecht is en dat de bollen 

snel kapotgaan (de eerste levering van voor 2017 had dit probleem niet). De verkoop van deze 

bollen is stopgezet.  

 

Rente 

Beschrijving Realisatie 
2020 

Begroting 
2020 

Realisatie 
2019 

Rente spaarrekening Rabobank 1,94 0,00 0,85 

Rente spaarrekening SNS Bank 0,61 50,00 63,03 

    

Totaal 2,55 50,00 63,88 

 

De afgelopen jaren is de rente die wordt uitgekeerd op spaargeld steeds verder teruggelopen. 

Desalniettemin acht het bestuur het niet verantwoord om dit geld op een andere plek onder te 

brengen waar dit meer rendeert. Het risico dat daarmee wordt gelopen wordt niet acceptabel 

geacht, aangezien dit geld is van onze verenigingen (contributie) en de maatschappij (subsidies). 

 

Overige opbrengsten 

Beschrijving Realisatie 
2020 

Begroting 
2020 

Realisatie 
2019 

Overige opbrengsten 133,01 0,00 643,62 

    

Totaal 133,01 0,00 643,62 

 

Op verschillende posten zijn er kleine meevallers geweest. 
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5.12. Toelichting op de lasten 
 

Algemene kosten 

Beschrijving Realisatie 
2020 

Begroting 
2020 

Realisatie 
2019 

Algemene kosten 4.336,81 5.115,00 5.814,46 

Administratieve kosten 1.697,69 1.900,00 2.035,85 

Representatiekosten 0,00 260,00 342,60 

Kosten vrijwilligers 1.140,04 870,00 959,91 

Vergaderkosten bestuur 752,89 1.200,00 1.526,00 

Vergaderkosten Dagelijks Bestuur 0,00 0,00 0,00 

Vergaderkosten Cie Reglementen 0,00 20,00 20,75 

Vergaderkosten GeschillenCie 74,47 200,00 212,67 

Vergaderkosten Financiële Cie 33,14 40,00 41,42 

Contributie NOC*NSF 300,00 310,00 310,00 

Overige kosten 338,58 335,00 365,06 

    

Ureninzet totaal 7.660,00 7.185,00 7.080,00 

Ureninzet Algemeen bestuur 3.535,00 3.120,00 3015,00 

Ureninzet Dagelijks Bestuur 3.570,00 3.500,00 3510,00 

Ureninzet Cie Reglementen 240,00 250,00 240,00 

Ureninzet GeschillenCie 270,00 270,00 270,00 

Ureninzet Financiële Cie 45,00 45,00 45,00 

    

Totaal 11.996,81 12.300,00 12.894,46 

 

In 2020 zijn er iets minder kosten gemaakt dan begroot, met name omdat er vanwege corona 

minder activiteiten waren. Verder zijn de kosten voor de vrijwilligers iets hoger omdat er een 

kerstattentie is gegeven in plaats van de vrijwilligersdag. 

De posten onder de ureninzet zijn geen werkelijk betaalde kosten maar geven een indruk van de 

inzet van de vrijwilligers binnen de bond. Hierbij bestaat dit bedrag uit het aantal uren maal € 5,=. 
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Promotie beugelsport 

Beschrijving Realisatie 
2020 

Begroting 
2020 

Realisatie 
2019 

Kosten PR en historie 449,32 1.300,00 478,15 

Archiefkosten 150,00 150,00 150,00 

Kosten historie 120,67 220,00 213,15 

Kosten promotiematerialen 78,65 0,00 0,00 

Kosten LiveScore-systeem 0,00 230,00 115,00 

Kosten innovaties 0,00 0,00 0,00 

Kosten werving nieuwe leden 0,00 0,00 0,00 

Vergaderkosten Cie PR en Historie 0,00 200,00 0,00 

Kosten jeugdactiviteiten 0,00 0,00 0,00 

Vergaderkosten Cie Jeugd 0,00 0,00 0,00 

Overige kosten 0,00 500,00 0,00 

    

Ureninzet totaal 500,00 200,00 0,00 

Ureninzet Commissie Jeugd 0,00 0,00 0,00 

Ureninzet Commissie  
PR en Historie 

500,00 200,00 0,00 

    

Totaal 849,32 1.500,00 478,15 

 

Door gebrek aan vrijwilligers en jeugdleden staat het jeugdbeugelen helaas al langere tijd op een 

laag pitje.  

Ook de commissie PR is lang onderbezet geweest, maar in 2020 zijn kleine stapjes gezet. 

In de begroting 2020 was geld uitgetrokken voor PR, maar vanwege de coronamaatregelen zijn er 

amper nog activiteiten geweest. 

De posten onder de ureninzet zijn geen werkelijk betaalde kosten maar geven een indruk van de 

inzet van de vrijwilligers binnen de bond. Hierbij bestaat dit bedrag uit het aantal uren maal € 5,=. 
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Wedstrijden en activiteiten 

Beschrijving Realisatie 
2020 

Begroting 
2020 

Realisatie 
2019 

Kosten Wedstrijden en Activiteiten 1.569,49 1.670,00 1.738,81 

Kosten competities 429,95 450,00 449,38 

Kosten Bekertoernooi 100,52 110,00 102,53 

Kosten NK 520,95 900,00 594,52 

Vergaderkosten Cie Wedstrijden 118,77 210,00 217,38 

Overige kosten 399,30 0,00 375,00 

    

Donatie samenwerking TU/e* 2062,50 0,00 0,00 

    

Ureninzet totaal 1.980,00 2.000,00 1.470,00 

Ureninzet Commissie  
Wedstrijden 

1.980,00 2.000,00 1.470,00 

    

Totaal 5.611,99 3.670,00 3.208,81 

 

 

* In samenwerking met de TU/e is het wedstrijdprogramma voor de Reguliere Competitie op een 

slimmere manier samengesteld, waardoor aan meer wensen van de verenigingen tegemoet kon 

worden gekomen.  

De posten onder de ureninzet zijn geen werkelijk betaalde kosten maar geven een indruk van de 

inzet van de vrijwilligers binnen de bond. Hierbij bestaat dit bedrag uit het aantal uren maal € 5,=. 

De post ‘Baankeuringen’ is verhuisd naar het onderdeel ‘Verenigingen, Banen & Techniek’. 

De ‘Overige kosten’ zijn kosten die gemaakt zijn om een reparatie aan de website te doen door onze 

IT-partner. 
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Baanmeesters en Opleidingen 

Beschrijving Realisatie 
2020 

Begroting 
2020 

Realisatie 
2019 

Kosten Baanmeesters en Opleidingen 318,14 790,00 1.427,72 

Baanmeestercursussen - 
 materiaalkosten 

20,40 140,00 246,78 

Baanmeestercursussen - 
 cursuskosten 

266,96 500,00 1.031,44 

Spelregels – algemene kosten 0,00 0,00 0,00 

Vergaderkosten Cie Spel en Opleiding 30,78 150,00 149,50 

Overige kosten 0,00 0,00 0,00 

    

Ureninzet totaal 2.080,00 1.800 2.045,00 

Ureninzet Commissie  
Spel en Opleiding 

2.080,00 1.800 2.045,00 

    

Totaal 2.398,14 2.590,00 3.472,72 

 

Zoals al eerder beschreven zijn er in 2020 weinig activiteiten geweest. In de eerste twee maanden 

(voordat corona toesloeg) zijn er wel nog enkele cursusavonden geweest. 

De posten onder de ureninzet zijn geen werkelijk betaalde kosten maar geven een indruk van de 

inzet van de vrijwilligers binnen de bond. Hierbij bestaat dit bedrag uit het aantal uren maal € 5,=. 
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Verenigingen, Banen en Techniek 

Beschrijving Realisatie 
2020 

Begroting 
2020 

Realisatie 
2019 

Kosten Verenigingen, Banen & 
Techniek 

14.279,28 10.840,00 10.729,36 

Beugelmaterialen    

Verenigingsondersteuning 1.600,00 1.600,00 1.600,00 

Stimuleringsbijdrage 8.540,25 6.250,00 8.750,25 

Coronasteun 3.600,00 0,00 0,00 

Bonus Stimuleringsbijdrage 494,73 0,00 0,00 

Kosten baankeuringen 44,30 130,00 127,11 

Overige kosten 0,00 0,00 252,00 

    

Ureninzet totaal 655,00 0,00 0,00 

Ureninzet Commissie 
Techniek 

655,00 0,00 0,00 

    

Totaal 14.934,28 10.840,00 10.729,36 

 

Deze post is hernoemd van ‘Ondersteuning verenigingen’ naar ‘Verenigingen, Banen en Techniek’ 

omdat dit beter de lading dekt van de activiteiten die hieronder vallen. Daarnaast wordt er ook veel 

gebeugeld op banen die niet bij verenigingen liggen. 

In de begroting voor 2020 was er rekening mee gehouden dat er gekort moest worden, maar het  

bestuur heeft besloten om die kortingen niet door te voeren om de verenigingen niet  

onnodig in de problemen te brengen. 

Er zijn plannen aangenomen (op de ALV van 5 oktober 2020) om het huidige systeem van 

ondersteuning en stimulering van onze verenigingen transparanter en simpeler te maken. In 2021 

gaat dit nieuwe systeem in.  

Om de verenigingen te helpen is er € 3.600 uitgetrokken aan coronasteun. 

Conform de aangenomen voorstellen op de ALV van 5 oktober 2020 gaat er een deel van het 

positieve resultaat naar de verenigingen, zodat zij ook meeprofiteren van een positief jaarresultaat 

van de bond. 

De post ‘Kosten Baankeuringen’ is overgeheveld van ‘Wedstrijden en Activiteiten’ hiernaartoe omdat 

deze hier beter bij past. 

De posten onder de ureninzet zijn geen werkelijk betaalde kosten maar geven een indruk van de 

inzet van de vrijwilligers binnen de bond. Hierbij bestaat dit bedrag uit het aantal uren maal € 5,=. 
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Website en ICT 

Beschrijving Realisatie 
2020 

Begroting 
2020 

Realisatie 
2019 

Kosten Website en ICT 1.360,01 1.300 1.585,58 

Webhosting 1.040,60 1.050,00 1.025,48 

Projectmatige kosten 78,65 250,00 429,55 

Aanschaf en onderhoud ICT 170,00 0,00 0,00 

Overige kosten 70,76 0,00 130,55 

    

Ureninzet totaal 1.070,00 0,00 0,00 

Ureninzet Commissie ICT 1.070,00 0,00 0,00 

    

Totaal 2.430,01 1.300,00 1.585,58 

 

Er zijn enkele kleine projecten uitgevoerd aan de website. 

De posten onder de ureninzet zijn geen werkelijk betaalde kosten maar geven een indruk van de 

inzet van de vrijwilligers binnen de bond. Hierbij bestaat dit bedrag uit het aantal uren maal € 5,=. 

 

Externe ondersteuning 

Beschrijving Realisatie 
2020 

Begroting 
2020 

Realisatie 
2019 

Kosten Bondsbureau 0,00 0,00 0,00 

Kortlopende opdrachten 0,00 0,00 0,00 

Overige kosten 0,00 0,00 0,00 

    

Totaal 0,00 0,00 0,00 

 

Hier zijn geen bijzonderheden te melden. 
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Afschrijvingskosten 

Beschrijving Realisatie 
2020 

Begroting 
2020 

Realisatie 
2019 

Afschrijvingskosten Inventaris 4.620,77 4.600,00 5.174,54 

Afschrijvingen voorraad 2.829,80 2.600,00 1.747,30 

    

Totaal 7.450,57 7.200,00 5.174,54 

 

Eerder in deze jaarrekening is vermeld dat de ingekochte beugelbollen van onvoldoende kwaliteit 

zijn en daarmee niet meer verkoopwaardig. De zijn daarom afgeschreven, wat terug te zien is onder 

‘afschrijvingen voorraad’. Hiermee zijn de laatste beugelbollen verkocht en is dit dossier financieel 

gezien gesloten. 

 

Inventariskosten 

Beschrijving Realisatie 
2020 

Begroting 
2020 

Realisatie 
2019 

Aanschaf inventaris 0,00 0,00 0,00 

Onderhoud inventaris 0,00 0,00 0,00 

Overige kosten 0,00 0,00 0,00 

    

Totaal 0,00 0,00 0,00 

 

Hier zijn geen bijzonderheden te melden. 
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Overige kosten 

Beschrijving Realisatie 
2020 

Begroting 
2020 

Realisatie 
2019 

Kastekorten 0,00 0,00 0,00 

Diverse overige kosten 0,00 250,00 194,75 

    

Totaal 0,00 250,00 194,75 

 

Hier zijn geen bijzonderheden te melden. 

 

Inkoopkosten 

Beschrijving Realisatie 
2020 

Begroting 
2020 

Realisatie 
2019 

Inkoopkosten 0,00 0,00 0,00 

    

Totaal 0,00 0,00 0,00 

 

Hier zijn geen bijzonderheden te melden. 
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5.13. Voorstel resultaatbestemming 
Over 2020 is een positief resultaat geboekt van € 1.978,94. Het bestuur stelt voor om: 

• de Continuïteitsreserve te actualiseren conform de norm (zie pagina 20): een kwart van 

37.000 euro; 

• en de Bestemmingsreserve: Stimuleringsprogramma aan te vullen conform de aangenomen 

voorstellen in de begroting 2021; 

• het dan resterende bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve.  

  Realisatie  Begroting  Realisatie 
Toevoegingen/ 
onttrekkingen aan:  2020  2020  2019 

          

          
Algemene reserve 
  

 
232,13 

  
3.300,00 

  
-5.362,70 

 
Continuïteitsreserve 
  

 
250,00 

     
9.000,00 

 
Bestemmingsreserve: 
 ondersteuning 
 beugelbanen 
  

 0,00 

     

 

 
Bestemmingsreserve: 
 Stimulerings- 
 programma 
 

 1.496,81 

     

 

 
Bestemmingsfondsen  0,00          
 
Resultaat   1.978,94   3.300,00   3.637,30 

 

De hierboven voorgestelde bestemming is al in de jaarrekening verwerkt.  

Na verwerking ziet het Eigen Vermogen eruit als volgt: 

Eigen vermogen na Resultaatbestemming  
  
Algemene reserve 35.140,33 
Continuïteitsreserve 9.250,00 
Bestemmingsreserve: ondersteuning  beugelbanen 21.356,21 
Bestemmingsreserve: Stimuleringsprogramma 1.496,81 
Overige Reserves 0,00 
Bestemmingsfondsen 0,00 
Resultaat lopend jaar 0,00 

  
EIGEN VERMOGEN     67.243,35  
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Bijlage 1 – lijst van posten Balans 
Hieronder volgt een lijst van de verschillende balansposten, met bij elk een korte toelichting. Een 

balans geeft een overzicht van de bezittingen, het vermogen en de schulden van een organisatie. De 

balans bestaat uit twee kanten, ‘Activa’ en ‘Passiva’, die allebei even groot in waarde zijn (en dus in 

‘balans’ zijn).  

 

Activa 

De activa zijn de bezittingen van de organisatie, bestaand uit de volgende onderdelen: 

 

Inventaris 

- Investeringen die de bond heeft gemaakt (o.a. Live-scoresysteem en website-update)  

- Materiële bezittingen van de bond (o.a. beamer en scherm) 

Deze posten zijn gewaardeerd op de werkelijke economische waarde en worden afgeschreven 

over de daarvoor vastgestelde periode. 

Voorraad 

Dit zijn materialen die de bond bezit die zijn bedoeld voor de verkoop. Voorbeelden zijn 

boeken en andere PR-materialen. 

Deze posten zijn gewaardeerd op de inkoopwaarde. 

Vlottende Activa 

Dit is vermogen dat slechts voor een korte tijd in een organisatie aanwezig is. Voorbeelden 

hiervan zijn gelden die nog ontvangen moeten worden of facturen die nog betaald moeten 

worden (aan de bond). 

Liquide Middelen 

Dit zijn bezittingen die direct beschikbaar zijn, in dit geval contant geld en de bedragen op de 

verschillende bankrekeningen. 
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Passiva 

De passiva zijn het eigen vermogen en de schulden van de organisatie, bestaand uit de volgende 

onderdelen: 

 

Eigen Vermogen 

Dit is het bedrag dat in de loop van de tijd door de organisatie zelf is ingebracht. Dit in tegenstelling tot 

de overige passiva, die bestaan uit schulden aan derden. Het Eigen Vermogen van de NBB bestaat uit een 

aantal verschillende posten: 

Algemene Reserve 

Een ‘potje’ dat een organisatie achter de hand houdt voor onverwachte uitgaven en 

voor toekomstige mindere jaren. 

Continuïteitsreserve 

Dit is het vermogen dat in voorraad wordt gehouden om onverwachte tegenslagen in 

het lopende jaar op te vangen. In het geval van de bond is dit het bedrag ter grootte van 

een kwart van de begrote lasten van het daaropvolgende boekjaar. 

Bestemmingsreserve(s) 

Een bestemmingsreserve is een bedrag dat door de organisatie zelf is gereserveerd om 

uitgaven in de toekomst uit te financieren. Op deze manier heeft uitgave uit deze 

reserve geen grote impact op het resultaat van dat jaar.  

De bestemmingsreserve ‘Ondersteuning Beugelbanen’ is bedoeld voor ondersteuning bij 

de aanleg van een nieuwe beugelbaan (voor zowel leden als niet-leden).   

De bestemmingsreserve ‘Stimuleringsprogramma’ is bedoeld om niet te hoeven korten 

in de bedragen die in het kader van deze regeling naar de verenigingen vloeien in 

financieel moeilijke jaren.  

Bestemmingsfonds(en) 

Een bestemmingsfonds is een bedrag dat door een derde partij aan de bond is 

toegekend en aan een specifiek doel moet worden uitgegeven.  

Dit is voor de NBB op het moment niet van toepassing, maar wordt wel vermeld omdat 

dit een vaste post is in een boekhouding. 
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Resultaat lopend jaar 

Dit is het resultaat van het lopende boekjaar (positief of negatief). In de balans in deze 

jaarrekening is het resultaat al verwerkt volgens het ‘Voorstel Resultaatbestemming’. 

 

Voorzieningen 

Dit zijn verplichtingen die al te voorzien zijn, maar waarvan de uitgaven in de toekomst liggen. 

 

Lang vreemd vermogen 

Vreemd vermogen is vermogen dat verschuldigd is aan derde partijen. Onder lang vermogen 

vallen bedragen die terugbetaald worden over een termijn van meer dan één jaar. 

Dit is voor de NBB op het moment niet van toepassing, maar wordt wel vermeld omdat dit een 

vaste post is in een boekhouding. 

 

Kort vreemd vermogen 

Kort vreemd vermogen is vermogen dat verschuldigd is aan derde partijen en dat op korte 

termijn (maximaal één jaar) moet worden betaald. Denk hierbij bijvoorbeeld aan facturen die 

nog betaald moeten worden (door de bond aan een derde partij). 
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Bijlage 2 – lijst van posten Resultatenrekening 
De Resultatenrekening geeft een overzicht van de baten en de lasten. Hieronder volgt een lijst van 

de verschillende posten op de Resultatenrekening, met bij elk een korte toelichting.  

In 2020 heeft het bestuur besloten de post ‘Ondersteuning Verenigingen’ zoals die in het verleden 

bestond te hernoemen naar ‘Verenigingen, Banen en Techniek’ omdat dit beter de lading dekt van 

deze post. Daarnaast zijn de activiteiten van de Commissie Techniek overgebracht van de genoemde 

post vanuit de post ‘Wedstrijden en Activiteiten’. 

 

Baten 

Algemene contributie 

Dit zijn de contributies die betaald worden door de verenigingen en (via de verenigingen) 

door de beugelaars. 

Opbrengsten competities 

Dit zijn de bijdrages die de verenigingen betalen voor deelname aan de verschillende 

competities van die de bond kent. 

Bijdrages NK 

Dit betreft de inschrijfgelden die betaald worden door de beugelaars die deelnemen aan de 

jaarlijkse Nederlandse Kampioenschappen. 

Subsidies NOC*NSF 

Hieronder vallen de bedragen die de bond jaarlijks ontvangt van NOC*NSF. 

Overige subsidies 

Onder deze post vallen de overige subsidies, veelal zijn dit project-gerelateerde subsidies die 

niet-structureel worden toegekend. 

Donaties 

Onze bond draait op vrijwilligers, die daar geen vergoeding (anders dan onkosten) voor 

ontvangen. Als zij betaald zouden worden, zou dit het bedrag zijn dat hieraan zou worden 
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gespendeerd. Dit bedrag is (verdeeld over verschillende posten) ook aan de Lasten-kant 

geboekt. 

Daarnaast wordt er kennis gedoneerd door de Technische Universiteit Eindhoven, in het 

kader van de samenwerking tussen hen en de bond. 

Sponsoring en advertenties 

Dit zijn bedragen die de bond ontvangt uit sponsoring en advertentiebijdrages. 

Opbrengsten uit verkopen 

Dit zijn de netto-opbrengsten uit de verschillende verkochte materialen. 

Rente 

Dit betreft rente die wordt ontvangen over de gelden op de bankrekeningen van de bond. 

Overige Opbrengsten 

Dit zijn opbrengsten die niet onder een van de andere categorieën vallen. 

 

  



   
Nederlandse Beugel Bond 

Baarloseweg 11A 
5988 NL Helden 

info@beugelen.nl 
www.beugelen.nl 

KvK: 40175215 
 

18 oktober 2021 Jaarrekening 2020 43/44 

Lasten 

Algemene kosten 

Dit zijn de kosten om de organisatie van de bond draaiende te houden. Te denken is aan 

vergaderkosten, bankkosten, representatiekosten, etc. Een groot deel van dit bedrag 

vertegenwoordigt de ureninzet van het bestuur en een deel van de commissies (Financiën, 

Geschillen en Reglementen). 

Promotie beugelsport 

Onder deze post vallen de kosten die worden gemaakt om de beugelsport te promoten naar 

de buitenwacht. Bijvoorbeeld de historie, het stimuleren van promotionele activiteiten en 

ondersteuning van musea e.d. De ureninzet van de commissies Jeugd en PR & Historie vallen 

ook onder deze post. 

Wedstrijden en activiteiten 

Bij deze post horen de kosten voor de organisatie van de verschillende wedstrijden die door 

de bond worden georganiseerd (de verschillende competities, het bekertoernooi en de 

Nederlandse Kampioenschappen). Een groot deel van dit bedrag betreft de ureninzet van de 

commissie Wedstrijden. 

Baanmeesters en opleidingen 

Hieronder vallen de kosten voor de opleiding van de Baanmeesters en het actueel houden 

van de spelregels. De uren van de commissie Spel en Opleiding vallen dan ook onder deze 

post. 

Verenigingen, Banen & Techniek 

Dit onderdeel betreft bedragen die aan de verenigingen worden uitgekeerd ter stimulering 

van de activiteiten. Daarnaast valt hieronder ook steun aan banen in het algemeen en de 

ureninzet van de commissie Techniek. 

Website en ICT 

Dit zijn de kosten die worden gemaakt voor het onderhouden van de website en het 

bijbehorende LiveScore-systeem. Ook de uren van de commissie ICT horen bij deze post. 
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Externe ondersteuning 

In sommige gevallen is expertise of ondersteuning nodig van betaalde krachten buiten de 

bond. De kosten voor deze tijdelijke projecten vallen onder deze post. 

Afschrijvingskosten 

Op verschillende bezittingen van de bond is een jaarlijkse afschrijving van toepassing. Deze 

post vormt het totaal van deze bedragen. 

Inventariskosten 

Dit zijn kosten die gepaard gaan met het aanschaffen van nieuwe inventaris of het 

onderhoud van bestaande. 

Overige kosten 

Dit zijn lasten die niet onder een van de andere categorieën vallen. 

Inkoop beugelmaterialen 

Hieronder vallen geld dat is betaald voor het inkopen van voorraad waarvan het doel is deze 

te verkopen. 

Overige inkoopkosten 

Onder deze post vallen de overige kosten die worden gemaakt bij de inkoop. 

 


