Jaarrekening 2019
Nederlandse Floorball & Unihockey Bond

Balans per 31 december 2019

Winst- en verliesrekening (baten)

Winst- en verliesrekening (lasten)

Toelichting bij jaarrekening 2019
De financiële situatie van de NeFUB wordt elk jaar stabieler. Ook in 2019 is er een
grote stap gemaakt. De inkomsten zijn wat lager uitgevallen dan begroot, maar ook de
uitgaven zijn beperkter gebleven dan verwacht. Een strikt financieel beleid heeft ertoe
geleid dat in plaats van de begrote €5600 verlies, er ruim €5700 winst is gemaakt in
2019.
Deze winst komt met name voort uit veel verschillende posten die net wat lager zijn
uitgevallen van begroot. ‘Alle beetjes helpen’ is hier zeker van toepassing en deze
hebben er samen toe geleid dat een beoogd verlies kon worden omgezet in winst.
De NeFUB is trots op de huidige financiële stabiliteit en hoopt deze de komende jaren
voort te zetten.
Inventaris
De inventaris van de NeFUB bestaat uit een aantal boardingkarren,
keeperspakken die gebruikt worden voor verhuurdoeleinden. In
inventaris voor een groot bedrag afgeschreven omdat dat al enkele
was gedaan. Gezien de leeftijd en staat van deze materialen is de
vervallen en zijn deze inmiddels volledig afgeschreven.
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jaren niet meer
waarde hiervan

Kruisposten nationale teams
Op advies van de kascommissie zijn net als op de jaarrekening 2018 de bedragen die
door de NeFUB aan de nationale teams worden voorschoten en door de teams weer
worden terugbetaald van de winst- en verliesrekening afgehaald en verplaatst op de
balans.
Deze bedragen zijn geen inkomsten of uitgaven voor de NeFUB, maar slechts een
soort doorgeefluik om de nationale teams te ondersteunen. Door deze op de winst- en
verliesrekening te laten staan zouden deze bedragen een onrealistisch beeld geven
van de winst.
Debiteuren oud
De post ‘debiteuren oud’ bestond uit een aantal facturen uit 2016 waarvan niet meer
verwacht wordt dat deze betaald worden. Daarom zijn deze weggeboekt.
Vooruit ontvangen bedragen
De NeFUB heeft de jaarlijkse contributie voor seizoen 2019-2020 in het najaar van
2019 gefactureerd. Met andere woorden, eind 2018 heeft de NeFUB geld ontvangen
dat deels bestemd is voor activiteiten welke plaats moeten vinden in 2019. De post
‘vooruit ontvangen bedragen’ bevat de helft van het totaalbedrag van de contributie
die in 2019 is gefactureerd.
Nog te ontvangen facturen
De post ‘nog te ontvangen facturen’ bevat de som van gemaakte kosten waarvan de
NeFUB nog geen factuur heeft ontvangen. Denk hierbij aan de kosten van zaalhuur
en scheidsrechterkosten welke in 2019 zijn gemaakt, maar waarvan de factuur in
2020 verwacht wordt. Er is voor alle competities berekend over welke speeldagen in
2019 op 31-12-2019 nog geen factuur is ontvangen en wat de bijbehorende kosten
zijn. Dat bedrag is opgenomen in de voorzieningen.
Reserveringen
Er zijn twee reserveringen aangemaakt, te weten voor het vervangen van de laptop
die op het bondsbureau gebruikt wordt en voor het vervangen van de boarding die
gebruikt wordt voor verhuur en evenementen. Beide zijn jaren oud, volledig
afgeschreven en aan vervanging toe.
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Toelichting bij winst- en verliesrekening
Baten
Competitie - 2.7 NK Jeugd
Verenigingen die in seizoen 2018-2019 teams hebben afgevaardigd in een van beide
jeugdcompetities hoeven geen deelnamegeld te betalen voor het NK Jeugd. Deze
kosten zijn verwerkt in de teambijdragen. Verenigingen die in seizoen 2018-2019 géén
teams hebben afgevaardigd in een van beide jeugdcompetities en scholenteams
betalen voor deelname aan het NK een symbolische bijdrage van €25 per team. Voor
het NK Jeugd 2019 betrof dat 4 teams.

Lasten
Algemeen - 5.4 Bestuurskosten
De bestuurskosten omvatten de reiskosten van bestuursleden van en naar diverse
(bestuurs)vergaderingen. Daarnaast zijn ook de kosten van de afvaardiging van een
bestuurslid naar de General Assembly van de IFF in december 2019 hierin verwerkt.
Algemeen - 5.12 Salaris
In deze post zijn zowel het loon als de loonbelasting opgenomen.
Competitie - 6.2 Scheidsrechters senioren competitie
De kosten voor vergoedingen voor bondsscheidsrechters in de senioren competitie
zijn aanzienlijk lager uitgevallen dan begroot. Voornaamste oorzaak hiervoor is dat de
declaraties voor de tweede helft van 2019 (en de eerste helft van seizoen 2019-2020)
pas in januari 2020 gedaan zijn. Die kosten zijn dus niet zoals verwacht in 2019
uitgegeven, maar begin 2020.
Sportontwikkeling - 7.3 Activiteiten t.b.v. sportontwikkeling
In 2019 bevatten de kosten voor activiteiten ten behoeve van sportontwikkeling
voornamelijk huur voor vergaderruimten. Zo is er ruimte gehuurd voor een overleg van
de atletencommissie van de IFF in Nederland en voor een aantal jeugdoverleggen.
Topsport - 8.1 Deelname WFC(Q) NT U19
Topsport - 8.2 Deelname WFC(Q) NT sr.
In de begroting is voor deze twee posten zijn kosten opgenomen voor deelname van
één nationaal U19 team en één nationaal senioren team aan een WK
kwalificatietoernooi. Wanneer zij zich op dit toernooi plaatsen voor een WK moet er
extra inschrijfgeld betaald worden en die bedragen zijn ook meegenomen in de
begroting. In de praktijk is het de afgelopen jaren helaas geen team gelukt zich te
plaatsen voor een WK, waardoor de uiteindelijke kosten flink lager bleken dan begroot.
In 2019 was dat ook het geval, maar zijn de kosten toch flink hoger dan voorgaande
jaren.
Dat is te verklaren door de plotselinge verhoging van deelnamekosten aan
(kwalificatie)toernooien die eind 2019 door de IFF is ingevoerd. De laatste keer dat
IFF de kosten verhoogde was in 2003, dus niet geheel onlogisch dat er een correctie
van deelnamekosten is doorgevoerd gezien in alle (Europese) landen er sindsdien
met ruim 30% is geïndexeerd. De NeFUB rekent erop dat de deelnamekosten voor de
komende jaren weer vaststaan.
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Verantwoording bijdrage bestedingsplan
Net als in voorgaande jaren is de bijdrage uit het bestedingsplan van NOC*NSF in
2019 tegemoet gekomen aan onder andere de organisatie van de Nederlandse Loterij
Cup en de kosten voor bekers en medailles voor de verschillende competities en het
NK Jeugd.

Bijdrage bestedingsplan

Bedrag

1.1 Algemeen functioneren
sportbonden

€16.208

Uitgave

Bedrag

Huisvesting

€1735,65

Bestuurs- en
commissiekosten

€778,99

Salaris medewerker

€9219,14

IFF Lidmaatschap

€1953,47

Organisatie
Nederlandse Loterij Cup

€2051,02

Website

€469,73
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