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Notitie voor Bondsraad ter besluitvorming 

 

Betreft:  Begroting 2020  

 

Van:  Bondsbestuur 

 

Aan:  Bondsraad 

 

d.d.:  11 december 2019 

 

 

Bijlagen:   

Ter besluitvorming: Begroting 2020 (klantgroepen) 

Ter informatie: Meerjarenraming 2020-2022 (klantgroepen) 

 

Toelichting:  

 

Ter besluitvorming: Begroting 2020: 

 

Omdat in 2019 de nieuwe Bondsraad is geïnstalleerd, is deze oplegnotitie bij de begroting 

dit jaar (eenmalig) uitgebreider toegelicht dan afgelopen jaren. 

 

Algemeen: 

Zoals tijdens de bondsraadvergadering op 19 oktober 2019 is besproken wordt vanaf 2020 

een nieuw begrotingsmodel gehanteerd. De uitgangspunten hiervan zijn: 

1. Integrale kosten per product en dienst. Dat wil zeggen dat de personeelskosten, 

activiteitenkosten, algemene middelen en overhead zijn toegerekend aan de 

producten en diensten van de KNGU:  

a. Bij de verdeling van de personeelskosten is voor 2020 gekeken naar de 

capaciteit en de inzetbaarheid van personeel over de verschillende 

diensten en producten.  

Eerdere jaren was er ook al sprake van een verdeling van directe- en 

indirecte personeelskosten, maar dan op basis van de activiteitenkosten per 

product of dienst. 

b. De overhead en algemene middelen zijn verdeeld over de producten en 

diensten.  

Voor de toerekening van de algemene middelen en overhead is een 

verdeelsleutel gehanteerd op basis van de mate waarin de directe kosten 

van de producten en diensten worden gefinancierd vanuit inkomsten 

zonder daarbij de contributie-inkomsten mee te nemen.  

Hierdoor blijft de verhouding tussen de overhead toerekening en totale 

contributie-inkomsten per klantgroep gelijk.  

c. Er is inmiddels een grote stap gezet door op hoofdlijnen de integrale kosten 

per product en dienst te bepalen.  

In 2020 wordt de aansluiting met het KNGU-basisaanbod verder 

aangescherpt.  
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2. De presentatie van de begroting is niet langer verticaal, maar horizontaal. 

a. Voorgaande jaren werden de kosten m.b.t. overhead en algemene 

middelen separaat gepresenteerd.  

Vanaf dit jaar zijn deze kosten o.b.v. van de eerder genoemde 

verdeelsleutel toegerekend aan de producten en diensten binnen de 

klantgroepen. 

Personeel: 

1. Uitgewerkt in detail-personeelsbegroting (schaal, fte-uren, cao, werkgeverslasten 

functioneringskosten, etc.) gebaseerd op: 

1. gelijkblijvende vaste formatie. 

2. conform cao-sport (2019-2020). 

3. flex formatie voor Topsport (olympische cyclus) en projecten, o.b.v. specifieke 

middelen. 

4. kosten zijn achterliggend gespecificeerd in direct-, indirect- en vaste- en flex-

formatie. 

2. Een dotatie aan de voorziening m.b.t. de wettelijk verplichte transitievergoedingen is 

opgenomen in de begroting. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe wet- en 

regelgeving vanaf 1 januari 2020. 

3. Er is een separate post in de begroting opgenomen voor vrijwilligersactiviteiten, totaal  

€ 51.000 (2019: € 0). Ook in de meerjarenraming is deze post meegenomen, aangezien 

het gaat om structureel vrijwilligersbeleid (passend bij ambitie 3 in het jaarplan: 

vrijwilligers als ambassadeur).  

4. De totaal begrote personeelskosten van de kernformatie zijn € 3.296.128  

(2019: € 3.148.612). De stijging wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door de nieuwe 

cao.  

 

Activiteiten: 

1. De basis voor de activiteitenkosten zijn de werkbegrotingen per product en dienst. 

2. Bijzonderheden: 

a. Ten aanzien van de aansprakelijkheidsverzekering is de premie voor 2020 enorm 

gestegen.  

De premie was jaarlijks € 75.000, maar gezien de ontwikkelingen in schades en 

claims gaat deze premie het komende jaar naar € 120.000. De (stevig 

ingezette) onderhandelingen lopen nog, dus mogelijk komt de premie nog iets 

lager uit. 

b. Het resultaat op wedstrijden na de harmonisatie lijkt in het 3e kwartaal 2019 

tegen te vallen ten opzichte van de begroting. Dit wordt veroorzaakt door 

enerzijds hogere jurykosten (harmonisatie) en anderzijds door te lage indexatie 

van de bijdragen. Dit werkt door in de begroting 2020, daarom is € 50.000 aan 

extra kosten opgenomen.  

3. De totaal begrote activiteitenkosten zijn € 4.964.200 (2019: € 5.317.700).  

De daling wordt met name veroorzaakt doordat in de begroting van vorig jaar zowel 

Wereld Gymnaestrada als A Touch of Gold waren begroot voor een totaal bedrag van  

€ 390.000.  
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Overhead en algemene middelen: 

1. Het project pedagogische visie is gefinancierd uit een toegekende subsidie, in 2020 is 

hiervoor €100.000 begroot (samenwerking met de KNVB). Deze post is opgenomen 

onder Strategie, Beleid en Innovatie. 

2. Net als vorig jaar is er een post onvoorzien opgenomen in de begroting ter hoogte van 

€ 75.000.  

3. Voor de post Ontwikkeling en Innovatie is een totaal bedrag van € 288.000 

beschikbaar. Dit is incl. de lopende subsidie aanvraag (€ 90.000) m.b.t. het project 

Groene Weide opleidingen. Uitkomst hiervan wordt in december/januari verwacht. 

4. In 2020 is er € 3.040.100 begroot voor overhead en algemene middelen  

(2019: € 3.334.100). Bijzonderheden: 

a. Verplaatsen van marketing- en communicatie-medewerkers naar overhead  

+/+ € 160.000. 

b. Daling van het Ontwikkeling -en Innovatiebudget -/- € 175.000.  

c. Vorig jaar was een project impuls subsidie opgenomen van -/- € 300.000. 

d. De reeds genoemde post m.b.t. activiteiten vrijwilligers +/+ € 51.000. 

e. Project pedagogische visie +/+ € 100.000. 

f. Verplaatsen activiteiten m.b.t. turnhal en e-shop naar klantgroep sporters en 

fans -/- € 100.000. 

Subsidies: 

1. De basis financiering subsidie is ten opzichte van 2019 € 75.000 lager. De daling is in 

vergelijking tot voorgaande jaren een stuk hoger en wordt met name veroorzaakt door 

de dalende ledenaantallen in combinatie met de jaarlijkse afbouw van de basis 

financiering. In plaats van een de basis financiering zullen de subsidies in de toekomst 

steeds meer worden verstrekt op basis van projecten met een specifiek doel. Deze 

moeten los worden aangevraagd. Een voorbeeld hiervan is de innovatie subsidie 

aanvraag voor het project Groene Weide opleidingen.  

2. De subsidies zijn specifiek of naar verhouding toegerekend aan producten, diensten en 

overhead. 

3. Alle subsidies worden ontvangen via het NOC*NSF. Er zijn 2 soorten subsidies. Ten eerste: 

de subsidies vanuit de Nederlandse Loterijen, deze zijn ongelabeld en bedoeld voor 

algemene kosten (zoals de basis financiering subsidie). Ten tweede: subsidies vanuit de 

overheid, deze zijn wel gelabeld (zoals de subsidie voor het project pedagogische 

visie).   

4. Subsidies kennen géén indexatie, alleen voor topsport is in 2019 voor het eerst een 

looncompensatie subsidie toegekend. De hoogte van deze subsidie is vooralsnog 

onbekend, maar zal ook voor 2020 gelden. Deze aanvullende subsidie is vooralsnog 

niet meegenomen in de begroting 2020 aangezien nog onduidelijkheid is over de 

hoogte van het bedrag. 

Bijdragen: 

1. Betreft o.a. ledenbijdragen voor wedstrijden, opleidingen etc., geïndexeerd met +2%; 

2. Daarnaast kaartverkoop evenementen en wedstrijden, omzet shop, turnhal en 

rentebaten; 

3. Verder bijdragen uit contracten (NOS, Provincies, etc.). 
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Sponsoring: 

1. Betreft sponsorovereenkomsten in cash (TeamNL) en in natura (barters: Janssen & 

Fritsen, etc.). 

Contributies: 

1. De contributietarieven per kwartaal zijn geïndexeerd met 2,6% conform staand beleid. 

2. De structurele daling is voor 2020 begroot op -5%. 

3. Toegerekend aan producten, diensten etc. ter dekking van personele- en 

overheadkosten. 

4. Op basis van de huidige prognose worden de contributie-inkomsten 2019 circa  

€ 5.141.000. Op basis van deze inschatting zijn, rekening houdend met de daling in het 

aantal leden en de indexatie van de contributietarieven (2,6%), de totaal contributie 

inkomsten 2020 begroot op € 5.011.200 (2019: € 5.026.000). 

Resultaat 2020: 

De begroting 2020 heeft een resultaat van € 0 en is daarmee sluitend. 

 

Ter informatie: Meerjarenraming 2020-2022: 

1. Op basis van de Begroting 2020 is voor de jaren 2021-2022 een raming opgesteld.  

2. Ten aanzien van de meerjarenraming is een nieuwe methode ontwikkeld om beter 

inzicht te krijgen in de te behalen financiële doelen en het verwerken van actuele 

ontwikkelingen (zowel risico’s als kansen).  

3. De basis voor de raming zijn de momenteel bekende financiële ontwikkelingen, zoals 

de ledendaling, indexatie van het contributietarief, stijgende cao-kosten, indexatie van 

bijdragen, afbouw van de basis financiering subsidie, kosten stijgingen m.b.t. 

activiteiten en materiaal. Hiervoor zijn de volgende parameters verwerkt in de raming: 

a. index contributie tarief (+2,6%). 

b. factor jaarlijkse ledenterugloop (-5%). 

c. indexatie bijdragen (+2%). 

d. index afbouw basis financiering subsidie (-4%). 

e. index personele kosten (+3,5%). 

f. index activiteiten- en materiële kosten (+1%). 

g. index gemiddelde overhead: personeel (3,5%) / materiaalkosten (1%) 

(gewogen gemiddelde: +2,3%). 

4. Door de verwerking van de bovenstaande ontwikkelingen wordt zichtbaar welk effect 

dit in een meerjarenperspectief heeft, bij een gelijkblijvend beleid. Dit werd tot vorig 

jaar in de vorm van taakstellingen weergegeven in de meerjarenraming. Om de 

taakstellingen op een positieve manier te benaderen is gekozen om deze in het 

nieuwe model weer te geven in de vorm van een doelstelling. 

5. De doelstelling is om de komende jaren op basis van de huidige financiële 

ontwikkelingen 7% (per jaar) extra bijdragen te creëren. Uiteraard dragen ook 

kostenbesparingen bij aan het bereiken van deze doelstelling. In het nieuwe 

meerjarenmodel is de doelstelling verwerkt in de bijdragen van de klantgroepen 1) 

Sporters en Fans, 2) Trainers, Coaches & Juryleden en 3) Clubbestuurders. Dit is gedaan 

omdat dit de klantgroepen zijn waar in het kader van de financiering en het beprijzen 

van producten en diensten het grootste deel van de dalende contributie inkomsten 

moet worden gecompenseerd.   
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6. De taakstelling uit de meerjarenraming van vorig jaar was (voor de jaren 2020-2022) in 

totaal 1,4 miljoen euro. Door alle inspanningen die reeds zijn gedaan en het verwerken 

van deze ontwikkelingen in de raming is de huidige doelstelling van 7% in absolute 

getallen voor de jaren 2020 – 2022 al gedaald naar 0,8 miljoen euro.  

7. Om de genoemde doelstelling te kunnen behalen zijn we inmiddels bezig met de 

onderstaande zaken.  

a. Lobby/inzet voor extra project subsidies en indexatie (topsport)subsidie. 

b. Nieuw leden en contributiebeleid. 

c. Nieuwe ledenadministratiesystemen (inverdieneffect). 

d. Optimaliseren KNGU-basisaanbod en inzet van middelen. 

e. Beprijzen van producten en diensten (prijselasticiteit), ook buiten het 

ledenmodel (DG-community). 

f. Inzicht in capaciteitsplanning en keuzes ten aanzien inzetbaarheid. 

8. Verder is in 2019 een start gemaakt met ‘Risicomanagement’. Doel hiervan is 

gezamenlijk te bepalen welke strategische risico’s en kansen er zijn en hoe we deze 

risico’s kunnen beheersen en kansen kunnen benutten.   

9. Een verbetering binnen het nieuwe meerjarenmodel is dat er een mogelijkheid is 

gecreëerd om eenvoudig mutaties te verwerken bij ontwikkelingen met financiële 

gevolgen. Hierdoor is direct zichtbaar welke effecten dit heeft voor het 

meerjarenperspectief. Een voorbeeld hiervan zijn de nieuwe ledensystemen, zodra de 

inverdieneffecten tot uiting komen kunnen deze direct in de meerjarenraming worden 

bijgesteld. De kosten worden lager en daardoor zal de doelstelling van 7% extra 

bijdragen ook lager worden. Op deze manier hebben we te allen tijde zicht op de 

realisatie van de doelstelling.  

 

NB. De meerjarenraming geeft inzicht in de verwachte meerjarige financiële 

ontwikkelingen in relatie tot de jaarlijkse update van de meerjarenstrategie. De 

Meerjarenraming 2020-2022 is indicatief en ter informatie, wordt wel behandeld, maar 

wordt door het bestuur niet vastgesteld en door Bondsraad niet goedgekeurd. 

 

 

Vraag aan Bondsraad:  

1. De Bondsraad wordt gevraagd de begroting 2020 goed te keuren.  

2. De Bondsraad wordt gevraagd de kwartaaltarieven bondscontributie 2020 vast te 

stellen op (zie ook meerjarenraming 2020-2022): 

juniorleden:  € 5,65  

Seniorleden: € 6,95  

 


